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LENINO PAŽIŪROS Į 
KATALIKYBĘ 

PRANEŠA VIENAS VO
KIETIS KUNIGAS. 

Francijos Radikalai Kovoja 
Jis buvo geras to autokrato 

.pažįstamas. 

ROMA, rūgs. 19. — Vienas 
vokietis kunigas žurnalistas, 
Vatikano organo "Osservato-
re Romano ' ' kontributorius, 
prisiuntė šiam laikraščiui in
teresingą straipsnį apie miru
sį bolševistinės Rusijos autov 
kratą Leniną. 

Tas kunigas rašo, kad jis 
Leniną ilgus metus pažino 
Paryžiuje, dažnai su juo su
sieidavo ir turėjo širdingus 
su juo personalius pasikalbė
jimus. Ta pažintis buvo kai
po žurnalisto su žurnalistu. 
Tie pasikalbėjimai visuomet 
buvo širdingi. 

Kuomet Leninas įvedė Ru
sijon komunizmą ir apsigyve
no Maskvos Kremliuje, vo
kietis kunigas nuvyko Mask
von aplanky\ų tą autokratą. 

Leninas jį priėmė savo a-
partamente be jok*n priešgi-
nybių ir kalbėtasi draugingai, 
kaip senovės laikais Paryžiu
je. Išėmus vieną Leniną, 
niekam nebuvo žinoma, kad 
jis yra kunigu. 

Buvęs geras žmogus. 
Anot straipsnio autoriaus, 

Leninas, kurs skaitosi šiandie 
vienos baisiausių revoliucijos 
autorius, buvo geras žmogus. 
Deja, jis pateko tiranijos su-
kurin ir pats liko skerdynių 
dalininku. 

Lenino charekteris straips
nio autoriui ir Kremliuje at
rodė švelnus ir malonus, taip 
kaip butą seniau. Reikia 
atsiminti, kokius didelius per
sekiojimus jis buvo kentęs 
Rusijoje carų laikais, kaip 
daug vargo jis patyręs. Tos 
kartybės, galima spėti, ret
karčiais jame g;alėdavo atsi
liepti i r dėlto jis nieko nesa
kydavo, kuomet erezvieaika 
skerzdavo žmones. Tuo la-
biaus, kad jis jauzdavosi tu
rįs atlikti neplaprastą misiją 
Rusijoje. Ta* jo misija, tai 
jo politinis misticizmas, 
kurs troškindavo ne jį vie
ną, bet daugelį ir jo pasekė
j a . •' 

Katalikybės klausimas. 
"Tamsta , ma ta i , " sakė Le

ninas, "žmonija palengva lin 
ksta sovietizman. Tai laiko 
klausimas. Bet mano nuo
mone, į šimtą metų visų civi
lizuotų žmonių tarpe nebus 
kitokios valdžios formos, kaip 
tik sovietizmas." 

Anot Lenino, pasaulis su
lauks didelių griuvėsių ku
riant sovietizmą^ (Tečiaus 
Katalikų Hierarchijos įstai
gos atsilaikys. Katalikybės 
ir katalikiškų įstaigų niekas 
negalės sugriauti. 

I r Leninas paaiškino kodėl. 
{Todėl, kad papos, vyskupai ir 
kiti Kataliku Bažnyčios vir-
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Notare Panaikinti Alzase Kataliku 
M o k y k l a s 

———_^^—-———— 

Francijos Katalikai Iškelia Prieš 

GIRIL PASISKELBĖ RUSI 
JOS VALDOVU. 

! 

Valdžią Akciją 

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Iš Berlyno vienoje depešoje 
į " Daily j f a i i " pranešta, 
kad buvusio Rusijos caro gi
minaitis, didkunigaikštis Ci-
ril (Kirilą) pasirašė prokla
maciją, kurioje pažymi, kad 
j i s 'y ra visos Rusijos impera
torius valdovas. 

DVASIŠKOJE SEMINARI
JOJE MOKSLAS EINA. 

PARYŽIUS, rūgs. 21. — 
Francijos radikalis mini ste
lių kabinetas per keturias va
landas svarstė kįlantį krizį 
del iškeliamų protestų prieš 
valdžią, kuri nori Francijos 
priešbažnytinį įstatymą pri
taikinti Alzaso ir Lorraine 
provincijose. 

Po ministerių susirinkimo 
patirta, kad kabinetas pada
ręs du definityviu išsprendi
mu kas link Bažnyčios su vai 
stybe santykių. 

Pirmiausia, artimoj ateity 
francuzų ambasada Vatika
ne bus panaikinta ir antra, 
parlamentui bus įduotas bi-
lius. — Alizaso ir Lorraine pro 
vincijose panaikinti specialę 
valdžią. Kuomet tas bus at-

kyklos ir jų vieton įvestos 
valdiškos, kuriose uždrausta 
mokinti tikėjimo. 

Premieras socialistas Herr 
iot tuodu dalyku turi padėjęs 
savo valdžios programom 
Bet pasirodo, kad tas neleng 
va atlikti. Gali jis atšaukti 
atstovą iš Vatikano. Bet ne
gali jis be parlamento panai
kinti anose dviejose provinci 
jose katalikiškų mokyklų. To
se provincijose veikia spoeia>-
lė valdžia. Ta valdžia nieko 
bendra neturi su mokyklomis. 
I r tos mokyklos nepriguli nuo 
centrai i nės Francijos val
džios. Norint panaikinti kata 
ii kiškas mokyklas, reikia pir-
miaus ten pakeisti valdžią. 

Francijos katalikai prieš 
valdžią iškelia didelę akciją, 

likta, tuomet tenai bus panai- stodami pagelbon tų provinci 
kintos visos katalikiškos mo- jų katalikams. 

Ta proklamacija tomis die
nomis, o gal dar škndie, bus 
pasKelbta rusų laikrašty Se
rbijos mieste Belgrade. 

? i oklamacijoje bus pažy
mėta, kad Ciril darbuosis pa 
liuosuoti rusų taut* iš bolše
vikų jungo ir Rusijai grąžin
ti teisotą valdžią. 

Ciril yra stačiatikis. Bet 
jis nusako visoms religijoms 
laisvę Rusijoje. 

Ciril yra didkun. Vladimi
ro, buvusio caro dėdės, su
nūs. J i s gimęs 1876 metais. 

Rugsėjo 11 d. mokslo me
tams atidaryta dvasiškoji St. 
Mary of the Lake seminarija, 
Area, 111. Tai Chicagos ar
kivyskupijos seminarija. 

Seminarijoj šįmet įregist
ruota 185 studentai. Iš to 
skaičiaus 73 eina pirmuosius 
ir antruosius metus teologi
jos kurse ir 57 pirmuosius 
metus filosofijos kurse. 

Gruzijos Revoliucionieriai Kontroliuoja | 
' P a k r a š č i u s 

OLANDIJA NUSTEBINTA 
TEISĖJŲ RINKIMAIS. 

Olandų teisėjas neišrinktas 
pirmininku. •' 

RUKO SAU VIENAS. 

FRIEDRICIISHAFEK, Vo 
t 

kieti ja, rūgs. 21. — Dr. ITu-
go Eckner, kurs paskirtas 
valdyti styrinį orlaivį ZR^-3 
sklindant per Atlantiką A-
merikon, visas laikas orlai
vio įgulos narius aštriai drau 
džia orlaivy rūkyti. Nes tas 

• 

pavojinga. 
Tuo tarpu jis pats yra ge

ras rukorius. Norėdamas rū
kyti, jis užsidaro savo kaju-
ton, greitai parūko ir paskui 
vėl eina vairininko pareigas. 

MANILA, BIJO ŽEMES 
DREBĖJIMO. 

MANILA, Philipinų salos, 
rūgs. 21. — Vietos gyvento
jai nerimsta. J ie bijo, idant 
čionai neįvyktų katastrofa to 
kia, kokia perniai buvo Ja
ponijoje. 

KUOMET BUS PALEISTAS 
T. S. SUSIRINKIMAS. 

GENEVA, rūgs. 21. — T. 
Sąjungos susirinkimo pirmi
ninkas Motta yra nuomonės, 
kas susirinkimas bus uždary
tas rugsėjo 27 d. 

T. Sąjungos konstitucijos 
interpretacijos raportas pers 
kaitytas ir atidėtas kitiems 
metam s svarstyti. .'Tas pada
ryta del Korfu salos klausi
mo. 

KINUOJ KOVA TĘSIASI. 

PEKINAS, rūgs. 21. 

SHANGHAI, rūgs. 21. — 
Kaip Shanghajaus šone, taip 
Pekino apylinkėse kova tęsia
si. Shanghajaus ginėjai tomis 
dienomis i r vėl tolokai atblo
škė priešą. 

Manchurijos karo lordas 
tuo tarpu su savo armijomis 
pažangiuoja ant Pekino. 

LA PORrTė, Ind., rūgs. 21'. 
Yra žinių, kad įsikariavę ki- — Čionai nuo miegamosios Ii 
nai greitai padarys taiką. 'gos mirė du asmeniu. 

AMSTERDAM, rūgs. 20.— 
Olandijos visuomenės opinija 
pagauta amrpariao patyru*, 
kad Olandijos teisėjas Loder, 
tarptautinio, tribunolo Hagoj 
pirmininkas, neišrinktas to 
tribunolo pirmininku sekan
tiems trims metams, nors jis 
to pageidavo. 

Loder fo vieton pirmininku 
šįmet išrinktas Max Huber iš 
Šveicarijos. /Kad tuotarpu 
vice-pirmininku Weiss iš 
Francijos paliktas toje pačio
je vie 

kaip karaliai, princai arba 
imperatoriai. Bažnyčios vir
šininkai išeina iš liaudies. I š 
daugelio parenkami gabiausi 
valdyti Bažnyčią i r jos reika
lus. Bažnyčios stiprybė yra 
perdėm dorinė ir kaipo to
kios niekas negali įveikti. 

alai realizuosis lygiai kaip 
mano. Gaila, kad mes tų lai
kų nesulauksime.'' 

Jis tylėjo. 
"Lenina i , " atsakė jam į tai 

kunigas, " tamsta klysti sa
kydamas, kad mūsų čia ne
bus. Mudu busiva čia. I r 
kitame gyvenime mudu pa-
matysiva katalikybės tiesos 
trium(fą.,, 

"Dėlto, aš pramatau," sa
kė Leninas, " j og į šimtą me
tų pasauly bus vienų-viena 
valdžios forma, tai sovietiz- Tečiaus Leninas į tai nie 
mas; i r vienų-viena religija, ko neatsakė. Kitko, nebuvo 

liniukai nefema didsifinais, tai katalikybė; Tamstos ide- [galima ir laukti. 

Delko taip įvyko, niekas 
pašalinis negali išaiškinti. 
/Tribunolo pirmininko vieta 
labai svarbi, ypač spręsti ek
spertų reparacinių planų klau 
simą. Galimas taipat daik
tas, kad tribunolo pirminin : 

kui teks būti arbitratoriumi 
reparacijų mokėjimo reika
lais. 

Kiek teko patirti, teisėjas 
Loder a r tik nebus pastaro
jo tribunolo išsprendimo au
ka. JVienas graikas dar pirm 
karo turėjo koncesijų Tnjfo-
joje. . Palestinoje jis cfirbai-
no gatvių geleženkelius, drė
kinimo sistemas ir elektros 
šviesos įstaigas. 

Atėjo karas i r to graiko 
koncesijomis pradėjo naudo
tis Britanijos autoritetai. Po 
karo to graiko vardu Graiki
jos vyriausybė reikalavo nuo 
Britanijos atlyginimo. Bet 
Britanija atsisakė. Kuomet 
tas klausimas pavestas tarp
tautiniam tribunolui, pasta
rasis reiškė nepalankumo Bri 
tanijai, nors galutino nuos
prendžio nepaskelbė. 

Rūgs. 12 d. Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein pa
šventino naują teologijos ko
plyčią. Po pašventinimo 
Kardinolas celebravo koply
čioje pirmąsias Mišias. Visi 
seminarijos studentai priėmė 
Šventąją jKomuniją. 

Po Mišių Kardinolas kalbė
jo į studentus, kaip prisireng 
t i kunigystėn. Fizinis ir in-
telektualis lavinimai yra 
svarbus. Bet dvasinis lavi
nimasis už viską yra svar
biausias. Dvasinį išsilavini
mą galima įgyti tik maldo
mis i r pasišventimu. I r nu
rodė, kaip tas atsiekti semi
narijoj gyvenant. 

Paskui sekė Benedikcija i r 
Veni Creator. 

(Teologijos " kursui padau
gintas skaičius profesorių ke
turiais kunigais. Fakultetą 
sudaro 17 profesorių. 

Nauji profesoriai šie: Kun. 
Fr . X. Busch, Jėzuitas, mo
kins Dogmatinės Teologijos. 

Kun. M. Gruenthaner, Jėzui
tas, mokins $v. Rašto ir Heb
rajų kalbos. Kun. A. C. El-
lis, Jėzuitas, mokins Kanoni
nių Įstatymų. Kun. M. A. 
Cummings, eis disciplinos 
prefekto asistento pareigas. 

Lietuvius ' studentus lietu-
viju kalbos mokins ir toliaus 
kun. Dr. K. Rėklaitis, Mari
jonas. 

SKRAJOTI ORE 
TAISYKLES. 

KONSTAN,TINOP. rūgs. 
21. — Pranešta, bolševikų 

karo laivai bombarduoja 5,-
000 revoliucionierių spėkas, 
kurios mėgina ineiti į Poti 
po kruvinos kovos nugalėjus 
bolševikus arti Sukhum uos
to. 

šimčiais daugiaus streikų, n( 
gu kuomet nors pirmiaus.' 

Anot jo, kai-kurie streikai] 
buvę labiaus revoliucinės d( 
monstracijos. I r tuos strei-j 
kus malšinti prisiėjo panaud< 
ti ^kariuomenę. 

Pagali aus Dzeržinski rapoi 
Revoliucionieriai kontroliuo jtuoja, kad pietinėj Gruzijoį 

revoliucija sutriuškinta. Dat 
gybė revoliucionierių pabėga 
Armenijon ir Turkijon. 

ja visą juros pakraštį nuo 
#G!agry ligi Poti. 

Mustapha Kernai paša iš-
vvko i Rize. iTai sodžius ar-
ti Gruzijos sienos. Sakoma, 
jis ten studijuosiąs situaciją 
ir patikrins turimų kariuome
nės koncentravimą. 

Bolševikų atstovas Ango-
roj protestuoja, kad iš Turki
jos Gruzijon praleistas vie
nas gruzinų vadas su 600 vy
rų. 

Dzieržinskio raportas. 

BERLYNAS, rūgs. 21. — 
Liaudies sovietų vyriausiems 
komisarams žinomas budelis 

Žudo raudonuosius studentus] 
ATAŠKEN(TAS, Rusų Tur

kestanas, rūgs. 21. — 200 Uz-I 
beko studentų, kurie laivu vy 
ko iš Chivos Taškęntan, už
pulti gyventojų. 

1S studentų nuskendo ir ke 
liolika kitų ^nužudyta. >Ketu-j 
rios mergaitės studentės pa
imtos nelaisvėn. Užpuolikai 
pabėgo. 

Tie studentai, tau jaunieji 
komunistai, taip tariant, jie 

Į 
Dzieržinski raportuoja, kad buvo Maskvos valdžiai- žiedai 
šįmet Rusijoj butą 47 nuo- Turkestane. 

KINAI NORI INEITI T. 
SAJUNG0N. 

NUSINUODINO GRYBAIS. 

Jonas Vaičunas, 38 m., 10-
CNENEVĄ, rngs. 21. — H - J 37 W. 20 PI., mirė staiga už-

nijos delegatai ,T. Sąjungai į-
davė rezoliuciją. Reikalauja, 
kad jie atgal butų priimti Są-
jongon. 

PITERIO REAL, Ispanija, 
rūgs. 21. — Čionai staiga su
sirgo Abisinijos sosto įpėdi
nis, kuris keliauja per Euro
pą. 

valgęs grybų iš skardinės, ku 
rią pirko grosernėje. 

VARGINIKU IR MUZIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

WASHINGnX>N, rūgs. 19. 
i— ^Komercijos departamento 
standardų biuras pagamino 
taisykles arba kodą, kokio 
turi prisilaikyti oru skrajoją 
lakūnai, kad išvengti nelai
mių. 

Prasilenkiant ore lakūnai 
visuomet turi laikytis dešinio
jo šono, kaip ir gatvėse. Pra
lenkiant negalima skristi 
viršumi arba apačia. Aero
planai visuomet duoda pir
menybę orlaiviams, gi tie ir 
kiti duoda pirmenybę balio
nams. 

Lakūnai turį but kuosvei-
kiausi vyrai ir susipažinę su 
metereologija. 

Chicagon atvyko progresy 
vių partijos kandidatas į vi-
ce-prezidentus, senat. *Whee-
ier. 

Chicagos majoras turįs pla 
nų pratiesti už miesto pini
gus keletą viršutinio geležin
kelio linijų. 

Kauno Saulių Sąjungos-'sa
lėj rugpiučio 24 d. įvyko vi
sų Lietuvos vargoninkų i r 
muzikų suvažiavimas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Ilagsėjo 20, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.46 
Francijos 100 f r. 5.32 
Belgijos 100 fr 4.98 
Šveicarijos 100 fr. 18.88 
Italijos 100 lirų 4.38 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

KEMMERER, Wyo., rūgs. 
21. — Iš Kasyklos ties Sub-
let, kur įvyko ekspliozija, 11 
darbininkų lavonų dar neiš
imta. 

me atsitikime kilusi kova 
tarp Anglijos įstatymų ir Eu-

Toliaus tvirtinama, jog šia- įST. PAUL, Minu., rūgs. 21. 
— Čionai baigėsi Amerikos 
Legiono suvažiavimas. Pirmi 

ropos kontinento įstatymų už [ninku išriktas James tDrainiš 
pirmenybę* Washingtono* 
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L I E T U V Ą 

PINIGUS 
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DRAUGĄ ff 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBĖS BANKĄ Ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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B. Savinkov Liuosas. 
Boris Savinkov, tai viena* 

rusų socialistų menševikų va
dų, kuris ilgus laikus kovojo 
bolševikus daugiausia Ukrai
noj, vadovaudamas rusų sava
norių kariuomenei. Kituomel 
jis gelbėjo Pilsudskio kampa
nijai, kai tas su lenkų legio
nais rengėsi pulti Kievą ir už 
kariauti visą Ukraina ir pasie 
kti Juodąsias juras. 

Pagaliaus bolševikai apsi-
•dirbo ne vien su lenkais, bet 
ir su kitais savo priešais. Sa
vinkov buvo priverstas pasi
slėpti Lenkijos ril>ose. 

Lenkams su bolševikais pa
darius taika Rygoje, lenkų vai 
džia pasižadėjo Savinkovo ne
belaikyti Lenkijoje. Tuomet 
tas rusas slapta persikėlė Ru
sijon. Tečiaus greitai areštuo
tas, pristatytas Maskvon 
tenai statvtas teisman. 

Bolševistinis teismas tęsėsi 
keletą dienų. Tai kartą buvo 
uždarytomis durimi^ tai vie
šas. Pagaliaus teismas ji nu
teisė miriop. Kuomet Savin
kov paklaustas, ką jis į tai 
turis atsakyti, jis prisipažino 
esąs kaltas, kad kovojęs bol
ševikus. Bet pažymėjo, kad 
jis nekovojęs bolševikų val
džios. 
* Tuomet tas "ypatingas" tei 
Imas davė jam pasirašyti teis
mo sustatytą pareiškimą, ku-
iiuomi pripažįsta savo klai
das ir bolševistinės revoliuci
jos teisotumą. 
; Kuomet Savinkov tą pareiš
kimą pasirašė, teismas tuo-
įaus nutarė prašyti vyriausios 
sovietų valdžios jam bausmę 
numažinti. 

Dabar pareina žinių, kad 
vyriausioji sovietų valdžia Sa-
vinkovą visai paliuosavo. 

Tuo įvykiu stebis) ne vien 
lenkai, bet ir kiti. Negali jo
kiu būdu suprasti, delko bol
ševikai tokį didelį savo priešą 
paliuosavo. 

Panašių dalykų žinovai pa
sakoja, kad teisnio laiku Sa
vinkov bolševikų valdžiai su
teikęs galybę svarbių politi
nių ir militarinių informaci
jų ne vien iš Lenkų krašto, 
bet dar ir iš kitų valstybių. 
Tos rųšies žmogus bolševi
kams yra brangintinas. Atei
ty jis gali but labai reikalin
gas. Tad ir suteikta laisvė. 
Gi ta Maskvoje jam byla bu
vus tik vienas formalumas. 

Dabar aišku, kad nors mo-
deratiniai socialistai kovoja 
su bolševikais, bet abieji yra 
tikri draugai. Kovoja tik 
už valdžios nepasidalinimą. 
Bet jei jų ton kovon mėgina 
Įsimaišyti kas pašalinis, tuo
met jie abieji eina kitas už 
kitą. 
Ypatingas kalinys. 

Ulinois valstybės kalėjime, 
Jpliete, yra kalinys 95 metų 
amžiaus. Tai kalinys No. 6999 
- u V. 

Kuomet tan kalėjiman už 
žmogžudystę pasiųsta du Cbi-
cagos nulionierių sunu, pas
kui tuodu ten nuvyko laikraš 

liniu. 
Jis yra Charles Hindeswall, 

gimęs Švedijoje 1&# m. 1899 
metais būdamas girtas nušo
vė saliuninką. Už tai teismo 
pasmerktas miriop. Kadangi 
jis nebuvo jaunas, mirties bau
smė pakeista kalėjimu ligi 
gyvos galvos. 

Šiandie tas kalinys apgaili 
tą jam suteikta malonę. Ap
gaili, kad jis pirm 24 metų 
nebuvo pakartas. Nes kalėji
me, anot jo, yra baisesnis gy
venimas, negu baisios valan
dos, kurių tenka pergyventi 
žmogui prieš pakorimą. 

Sako, kalėjime kiekviena 
diena yra kita kitai lygi, vie
noda, monotoninė, ar tai sau
lė šviestų, ar lytų, ar sutema 
butų. Vienatinis tvarkoje 
skirtumas, tai sekmadienis. 
Bet visi sekmadieniai yra vie
nodi kaip lašas vandens. 

Dėlto, kuomet žmogus jau
nas ir kuomet baudžiamas 
kalėjimu ligi gyvos galvos, tai 
toksai žmogus turėtų prašytis 
pakarti. Pakorimas butų jam 
didesnė malonė. Kadangi ka
lėjimas yra aršiausios rųšies 
vergija, už kurią mirtis daug 
kartų geresnė. 

" Turėjau 71 metus, kuomet 
m'ane čionai pristatė", baigė 

i r tas ypatingas k'alinys ,\ Šian
die esu paliegęs, beveik nere
gįs ir žinau, kad jau negalė
čiau užsidirbti duonos, jei bu
čiau paliuosuotas po 24 metų 
kančių. Nežiūrint to, verčiau 
badu mirčiau, bet laisvėje". 

Dabar lenkų splauda prane
ša apie vieną Varšavoje įvy
kusią bylą, kuri baigėsi liūd
nai pačiai lenkų valdžiai. 

Vienas Amerikos lenkų pir
maisiais po karo metais per 
lenkų konsulį iš Amerikos 
Varšavon pasiuntė 3,200 do
lerių, gi patsai kokiam laikui 
apsiHko Amerikoje. 

Peniai tas lenkas gryžo 
Lenkijon su pinigų persiunti
mo dokumentais ir pareikala
vo savo 3,200 dol. Jam atsa
kyta, kad iš jo tų pinigų likę 
tik 26 skatikai. Jam nurodyta 
į sąskaitas. 

Išpradžių jis manė, kad 
išjuokiamas. Bet jam tuo-
jaus viskas išaiškinta rimtai. 
Pasakyta, kad jo siunčiami 
doleriai pirmiausia pakeisti 
vokiškomis markėmis, pas
kui tos markės lenkiškomis 
markėmis, laikantis nuolat į-
vairių specialių iždo ministe-
rio instrukcijų, kurios dažnai 
buvo išleidžiamos. Galų-gale 
tos visos 3,200 dolerių lieka
nos pakeistos štai lenkiškuoju 

HERRIOT'AS PHEŠ KATALIKUS. 
PRANCŪZIŠKA LABV6. 

Lenkų finansai pavojuje. 
Tuoj pasibaigus karui su 

Vokietija, Varšavos lenkii val
džia kvietė turtingesnius A-
mojfkos lenkus gryžti atgai-
vinton Lenkijon ir savo su
taupytais doleriais kurti savo 
šaly biznius. Iš to patiems ne
maža nauda ir valstybei pa
rama. 

Daugelis Amerikos lenkų 

auksu ir balanse pasirodo 26 
lenkiški skatikai. 

Gyvenęs Amerikoje lenkas 
pasirodė gudrus. Jis neėmė 
to balanso, bet kreipėsi į teis
mus. Žemesniosios instancijos 
teismas jam pripažino visus 
3,200 dol. Teismas išsprendė, 
kad žmogaus neapeina kokios 
kada buvo markės arba mi-
nisterio instrukcijos. Jis siun 
tė tiek ir tiek dolerių ir tai 
visa jam turi but išmokėta. 

Tuomet valdžia padavė a-
peliaciją aukštesniu teisman. 
Ir šis teismas" valdžią pris
paudė — pripažino žemesnio
jo teismo išsprendimą. 

Lenkų laikraščiai pažymi, 
kad tais laikais galybė Ame
rikos lenkų per savo konsu-
lius siuntė Lenkijon dolerius. 
Taigi, valdžia, sako, atmokė
dama visiems doleriais galės 
pakirsti valstybės finansus. 

•J k>. » rs r 

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai 

Kaip vanduo nuolatos laUdamaa ant akmtna 
Jtmuia duobę, taip ir pleiakanoa, nori iiMto 
bei tikrai, sunaikina plaukų šaknis «r yra 
prie ta atimi plaukų suplonėjimo, turi e au lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
Keprisileiskite šitokio atsitikimo prie Biiętl 
Naudokite 

Ruffi 
tuojaua, kai tik pastebesitp pleiskanų—<ttj 
nešvarių baltų fiipynėlių pirma, pasirodymą. 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą JMBU plaukų. 
Bonka 6Jc. aptiekose, arba tat 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuve* 

F. A D . RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th Street Brooidyn, N. Yt 

Ypatinga tauta tie francuzai. Jie tankiai būna geres
ni svetimiems negu sau. jie pirmieji aiškiau pabrieže lais
ves troškimus, iškėlė drąsius laisves obalsius. Daugelis 
tautų užsidegė francuw| laisvės obalšiais ir tapo laisvo
mis. Vienok laisvės autoriai, francuzai, savo produkto dd 
savęs mažai teturi. Beveik ant kiekvieny valdiškų namij 
dury jie turi parašą: "Libert*. Egaffte. Fratenlte." Lietu
viškai versdami šį parašą gauname: "Laisvė, (taškas) Ly
gybė, (taškas) Brolybė, (taškas). Francuziškai "point" 
reiškia tašką ir neigimo išreiškimą. Francuzai laisvi žmo
nės. Bet religijos dalykuose katalikai yra ten skaudžiai 
gnaibomi ir kartais žiauriai persekiojami. Todėl laisvas 
Francijos pilietis viršminėtą valdišką obalsį šitap skaito. 
"Llbertė — point. Egalitė — point. Fratemitė — point". 
O lietuviškai tai reiškia: "Laisvės — nėra. Lygybes — nė
ra. Brolybės — nėra. 

Kitas labai populiarus parašas rašomas ant privačitj 
įstaigų; langų Francijoj tai: "A vendre et a louer". Tai 
privataus biznio lig-ir obalsis, kurį ten gyvendamas nuo
lat matydavau, šis biznio parašas reiškia: "Pardavimui ir 
išnuomavimui". Žmonės sintetikai ten mėgsta plačiau ap
imti privatų ir valstybinį gyvenimą ir abiejų obalsius jung
ti vienan. Tuomet gauname bendrą obalsį: Libertė, egalitė, 
fraternitė — a vendre et a louer". Lietuviškai: "laisvė ly
gybė, brolybė — pardavimui ir išnuomavimui". 

Kiekvienas gudresnis lengvai supras šio obalsio dva
sią, ypač dabar, kai pradėjo ją realyben vykinti p. Her-
riot, typingas Francijos politikas, kokių pastaraisiais 20 
metų ten labai daug buvo. 

HERRIOT'O 2YGIS. 
Mes džiaugiamės kai p. Herriot paėmė Francijos val

džią į savas rankas, nes tarptautiniuose santykiuose jo 
politika yra sveikesnė už p. Poincarės. Bet vidaus politi
koje ir ūkyje p. Herriot'o pažadai buvo vėju pamušti. Ir 
šiandien jis ne ekonomines biednuomenės sąlygas taiso, 
ne armiją mažina, bet užgulė ant tų, kurie, būdami ma
žumoje, negali apsiginti. Jam parupo sumindžioti Alzas — 
Loreno provincijos katalikų teises; išv-yti religijos pamokas 
iš ju mokyklų, atimti jų mylimas mokytojas ir priversti jų 
vaikus lankyti laisvamanišką valdžios mokyklą. 

Iš 40 milionų Francijos gyventojų susipratusių katali
kų yra apie 10 milionų. Nei viename departamente kata
likai neturi daugumos, išskyrus neseniai prijungtą Alzas 
— Loreno kraštą, kame katalikai sudaro labai -didelę gy
ventojų daugumą. Šito krašto katalikams Francijos val
džia buvo garantavusi teise ir valdiškoj mokykloj mokinti 
savo vaikus religijos. Tas pačias teises čia turėjo ir pro
testantai. Bet socialistai sučiupo Francijos valdžią į sa
vas rankas. Išskyrus Angliją, visų kraštų socialistai savo 
fanatizmu pralenkia net musulmonus. Štai kodėl jie negali 
pakęsti laisvės Alzaso — Loreno katalikiškame krašte. 

Tuo pat metu (t. y. rugsėjo 19 d.) Francijos socialis
tinis ministerių kabinetas nutarė ne tik iš Alzaso — Lore
no mokytlų religiją išvyti, bet ir nutraukti diplomatinius 
ryšius su Vatikanu. 1922 m. žiemą Francijos parlamente 
net žydas p. Mendėl karštai kalbėjo už atnaujinimą ryr 
šių su Vatikanu, remdamasis grynai nacionalistiniais ar
gumentais. Matyt, jis nebuvo fanatikas. Kas kita socialis
tai. Fanatizmo ir kultūrinės vergijos jie niekad neatsiža
da ir visiems varu juos bruka. 

Su Vatikanu santykius palaiko net tokios valstybes 
kaip'Suomija, kame katalikų nėra nei pusės vieno nuošim
čio, kaip Anglija, kur katalikai sudaro tik 5 nuošimčius;. 
Vokietija (katalikų 35 nuoš.) ir t. p. Bet Francijos socia

listai panorėjo visus pralenkti savo fanatizmu. 
* Santykių su Vatikanu Francijos socialistinė valdžia 

galėtų ir neturėti, kaip jų neturi Jungtinės Valstybės. Bet 
kai ji pradeda kovą prieš religiją katalikiškoje provincijoj, 
kuri nėra grynai francuziška ir guli Vokietijos pasieny, 
tai čia francuzai susilauks ateity didesnių nemalonumų. 

Daugelis francuzus kolioja visai jų nepažindami. Man 
teko juos pažinti, su jais gyventi ir gražiai draugauti. Fran
cijos prietelium buvau ir busiu. Jų mokslinį ir kultūrinį ge
nialumą gerbiau ir gerbsiu. Vienok, kartu su francuzais 
kanadiečiais, randu reikalo pabriežti, kad katalikų laisvę 
varžydami Francijos socialistai sau prielankumo užsienuo-
se nepelnys ir krašto viduje vienybisjriesulauks. Kas link 
užsienio, lieka tik pakartoti jų pačių pasakymą: "L'at-
rjeism n'est pas une article d'exportationM. Ateizmas nėra 
išvežimo dalykas'. 
*""* K. P. 

PASMŪOOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

u n 50 * 
mm Augščiau 

Naujausios 
Madų 

SIUTAI 
Visokių 

Stylių 
I r 

Augščiau 

Įvairių materijų, visokių sizu, 
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Schaffner & Marx 
siutu. 

N E L A U K ! 
KELNES! KELNĖS! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki 

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto

ru. 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 

Opposite 34-th Place 
Chieago 

Tei. Boulevard 1666 

LIETUVOS UNIVERSITETO REKTO
RIAUS PROF. 00610 KELIONĖ 

l UBU, 
Lietuvos Universiteto Rektorius kun. 

prof. Bučys, tik* ką grižęs rugpiueio 31 
d. iš Amerikos, malonėjo priimti " Lietu 
vos' bendradarbį ir papasakoti apie savo 
kelionę Amerikon. 

- Išvažiavau, - pradėjo gerb. Rekto
rius : - birželio 11 d. iš dalies asmeniniais, 
iš dalies ii* valstybės reikalais. Man te
ko vežti trys diplomatiniai paketai, ku
riuos turiijau p>alikt: vieną Vokietijoj, 
antrą - Anglijoj, o tračią nuvežti i Jung
tines A'-merikos Valstybes. Iš ten parve
žiau taipogi pore paketų. 

Važiuojant per Vokietiją, tuoj metė
si pirmiausia į akis geležinkelių tarifo 
permakįa. Žymiai pakelta ir keleiviams 
važiuoti ir siuntiniams siųsti. Tik už vie
ną valstybinį paketą teko sumokėt Vo-
kieeiejns 9 aukso markės! 

Oreitai peružiau geležinkeliu Vokie
tiją, atsidūriau Holandijoj, pajūry. Reikia 
pasiekti Angliją. Oras gražus, ramus; sė
du į laivą ir birželio 13 d. 8 vai. jau pfasi-

cuį reporteriai. Šiems <tad ir Į jutau Londone. Čionai mane maloniai pri

ėmė Lietuvos Atstovybė Anglijai. Ap
žiurėjau mūsų Atstovybės rūmus. Namu
kai nedideli, bet gražus, švarus. Pati iš
viršine atstovybės išvaizda, tarytum, gra
žiai reprezentuoja Lietuvą. 

Tomis deinomis, kai nuvykau Angli-
jon, posėdžiavo Parlamentas. Ministeriui 
Pirniininkui buvo iškeltas paklausimas: 
kokios valstybės yra, kurias Didžioji Bri
tanija pripažino de jure, o betgi tų val
stybių atstovų karaliaus dvaras neįsilei
džia į savo priimamųjų eilės. Vadinasi -
kurių atstovai nesti kviečiami dalyvauti 
karaliaus dvaro rengiamuosiose iškilmė
se, puotose ir t. t> ] 

Tokių valstybių viso tėra viena, bū
tent... Lietuva. Labai tad įdomus mums 
lietuviams turėjo būti šisai klausimas, o 
dar įdomesnis į jį atsakymas. 

Mūsų Atstovybė Londoae gavo lei
dimą aplankyti mums Angių parlamento 
posėdį. Nuėjom. JMeaotvarkė be galo ilga, 
3 vai. ėjo debatai del Londono miesto 
susisiekimo priemonių. Man ne tiek rūpė
jo pasiklausyti, apie ką pral. ginčijasi, no 
rėjau tik pažinti patį parlamentą, jo tra
dicijas tvarką ir t. t. 

Parlameato pirmininkas sėdi BU pe
ruku k dideliu plosčium, ne&ujūįrt, į8# 
diena ir labai karšta. Apie agvalų Stalą 

susėdę ministeriai. Toliau, suoluose sėdi 
patys atstovai. Posėdžiuose jie gali sė
dėti su cilinderiais, bet jokiu būdu ne su 
kokia kita kepure ar skrybėle. Kada jie 
eina per salę, tada turi nusiimti ir cilin-
derį. Nors jų parlamente yra su viršum 
pora šimtų, tečiau posėdy dalyvavo viso 
90 - 100 žmonių. Publikai yra įtaisyta 
labai patogi galerija. Tokio patogumo 
vargu bau turi ir patys atstovai. Per 
posėdžius parlamento atstovai negali plo
t i . Norėdami išreikšti savo pasitenkini
mą jiij šaukia: "Har, bar, har! , , kada gi 
daug' kas kuo nors nepatenkinti, pasigirs 
"Non, non, nonL" 

Pasitaiko, kad kai kas atsilankęs mū
sų Seimo posėdžiuose, kaltina atstovus už 
jų didelį karščiavimąsi, triukšmavimą. 
Tokie tžmonės nedrįstų tečiau prikaišioti 
mūsų parlamentarams karščiayimosi, jei
gu gautų pamatyti kas darosi Anglų par
lamente. ! 

Po 3 valandų karštų debatų del Lon
dono miesto susisiekimo priemonių gatvė
mis, vis dar neprieita prie tojo įdomaus už 
klausimo ministeriui pirmininkui. Neg»Į£-} 

dainas ilgiau laukti, tujįėjau' pąįįįii par-
lamęntąir negavau išgirsti m^usterio jaįr- . 
mi^inko .atįį&Jjmo j ' j j ^ t ą , j ^ X ^ ^ ą . 

Išėjęs iš parlamento' turėjau apžiu- • I v. 

rėti nors paviršutiniai tą garsiąją Wemb-
iey parodą. Skyriau parodai apžiūrėti vi
so 1 dieną laiko, nors vienos dienos vos 
pakaktų, kad gerai apžiurėjus vieną pa
viljoną. Laimei g'avau sau gerą vadovą. 
Londono lietuvių klebonas kun. Matulai
tis gerai pažino p&rodą ir jos garsiausias 
vietas. Jis mane vedė tik ten, kur buvp 
įdomiausių ir garsiausių eksponatų. 

Parodą surengė Britanijos valstybė 
&eji paroda iš tiesų, yra gyvas liudinin
kas, kiek Didžioji Britanija nudirbo kul
tūros srity. Pasirodo, kad parodoj daljv 
vauja 23 tautos, sudarančios Didžiosios 
Britanijos imperiją. Airiai, norėdami pa
žymėti savo nepriklausomybę nuo Angli
jos, parodoj nedalyvavo, nors faktinai į-
eina į Anglijos sudėtį. , 

Dirstelius į tą daugybės tautų susi
liejimą vienoje Britų imperijoje, kuris y-
pač vaizdžiai priež akis stoja šioje paro
doj, gaunasi įspūdžio, kad Britų imperi
ja vienui viena sudaro tautų sąjungą. 

Paroda sako, kad kiekvienai tų tautų 
prigulėti prie Britanijos yra kultūrinis 
jjelnas. Atskiros tautos pasireiškia^ia vi-

'coĵ MKVKlv galybėj. Kanados^ skyrius <3>uo: 

da įspudžįo, tarytum, tai buįų\yiįsų Jung-
tjjuių- Amerikos Valstybių' skyrius. 

(Bus daugiau) 
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Pas mus šiuo metu eina di
delis judėjimas. Mat, fcv, An
tano parapijos svetainėje yra 
parapijos bazaras. Girdėjau, 
kad pasekmes yra labai pui
kios. Ir kur gi nebus puikios. 
Čia tik žiurek, tai klebonas 
kun. Vaičiūnas vakžto, laiky
damas rankoj glebi tikietų, tai 
komitetai smarkiai sukasi, tai 
draugysčių valdybos, ir na
riai vel su visokiais išlaimš-
jimais. O kiti parapijonys tik 

ry. Kvieieame visas nares da
lyvauti tame susirinkime. Tu
rime prisirengti prie ateinan
čio 5 seimo, kuri įvyks 28 
rūgs. fev. Kazimiero Vienuo
lyne. 

Kviečia Valdyba. 

Pradėjome rengti vakarė
lius, prie to iš kasos šiek tiek 
dadėta, na ir su pagel'ba vi
sų narių žaidėjai tapo aprė-jbali tymas paeirode jau kurjvių vardas dar daugiau skam 

VVAUKE6AN, III. 
VIJURKAS SAKO. 

Rodosi Vaisiai. 
Trumpais žodžiais steng

siuosi parašyti trumpą istori-
perkasi tikietų. O ratų rate-j ja apie Vyčių 47 kuopos spor-
liai tik sukasi... Į bazarą at- Į to sekei ją Waukegane. 
silanko daug svečių ir iš kitų ! Apie pora metų 'atgalios, 
kolonijų. J kuomet lieutvių jaunimas A-

R»gs. 11 9. įvyko Šv. Gri-'j menkoj, ypač Vyčiai pradėjo 
galinus euoro repeticija. Tarp j daugiau kreipti domės į 
choristų matėsi vienas malas j sportą, pakeltas tapo ir mūsų 
žmogelis. Kai kurie mūsų ma- j kuopos susirinkime klausimas 
nė kad eia koks naujas gie-
dorius atėjo prie choro prisi
rašyti. Bet štai ir ateina mūsų 
gerb. klebonas kun. H. J. Vai
čiūnas ir perstatė mums tą j 
mažą žmogelį. Sakydamas 
štai čia mūsų naujas vargo
nininkas p. A. Mondeika. Clio-
ristai,-koristes sustojo ir pri
ėmė naują vargonininką į sa
vo burėlį su gausiu delnų pio-. 

Nariai kad ir žaidė, daugiau
siai prie svetimtaučių kliubų; 
neįstengė iškelti lietuvių var
do aikštėn. 

Suorganizavus prie Vyčių 
sporto sekeiją, darbas tapo 

jimu. Choristų chorisčių da- j pradėtas, bet sunkus. Nekurie 
lyvavo 60 su viršum. Ponas J gal mano, kad užlaikyti spor-
A. Mondeika turi labai gra-Įto sekeiją, tai menkas daly-
žų balsą. Kai kurie sako "Ma-jkas, bet ne, ypač prie base-

įsteigti sporto sekciją, nors 
tuomet gyvavo, bet silpnai, 
lietuvių Šv. Baltramiejaus 
atletikos Kliubas, bet jis lie-

bartinio manadžeraus, Kaz.jdaugiaus lietuviams pasirody- - dė jams ir rėmėjams ir jeigu A n V f l K A T A 
\ T « « i i w L > n e l r A flal\Z. n a m l I ii nflreTTiti i n o s "nriHlinti e-llQib"ireiTTi5c Ir irnia mo+JMfi Ąmn ^ " W 88 f l Navardansko. Gabė jam! 

Šiais 1924 metais mųs base-

dyti. Daug darbo tuomet pri
dėjo tuomet esantis kuopos 
pirmininkas, sporto sekcijos 
manadžerius ir kapitonas. No
rs nekurie nei neatjautė, gal 
ir po šiai dienai net nežino, 
kiek viršminėtos ypatos triū
so padėjo, kiek Vargo, kadj 
tik butų daugiau naudos lie
tuvių tautai. 

Žaidžiant visą vasarą 1923 
metais, mūsų žaidėjai parodė] 
gražią pažangą ypač, susirėmi 
muose tarpe L. Vyčių Chica-
gos Apskričio tymuose, nes 
tai buvo smarkiąusis tymas; 

kas stipresnis. Nors prie Vy
čių CMcagos nepriklausė, bet 
žaidė su daug stipresniais ty
mais ir iki šolei pralaimėjo 
tik vieną žaidimą. Jau atkrei
pė svetimtaučių domę. Vieti
niai anglų laikraščiai, skelbė 
didelėmis raidėmis ir antgal-
viais jų rezultatus, pavyzdžin: 
"Lithuanians Beat Wauke-
gąn 5 to 2", ir panašiai. Jau 
žiūrėk reporteris ieško su kuo 
žais sekančią savaitę. Jau lie
tuvių vardas interesuoja, kitas 
tautas, ko mes ir norėjome; 
nes mes turime jėgų ir gali-

ti, paremti juos, priduoti e 
nergijos, tuomet mūsų lietu 

{laikysimės, kitais metais jau 
busim nužengę toli-tolį. R -J 

Vijurkas. 
bes. 

Garbė priklauso sporto ve-

tais metais užsibaigus base-|me pasirodyti, tik reikia pra 
ball sezonui, laikas neleistas džios, drąsos, darbo, paramos 

ir vienybės. 
ball tymas; per ištisą žiemą] __ ,. v. . , , 
V.TV. ,- Ne vien svetimtaučiai, bet 
žaidžiant parode nepaprastus 
gabumus, nes tapo čampionais] 
šio miesto lygos ir apturėjo 
sidabrinę vazą (Cup). Bet už 
tą vazą turi dar šią žiemą 
kaisti; jeigu laimės, tuomet 
vaza pasiliks jo nuosavybė 
uit visados. Taipgi turiu pri-

pamėgo sportą ir mūsų suau
gę lietuviai, tėveliai, jau pa-
tėmijau ir juos žaidimuose a-
gituojant už saviškius, nors 
jų dar nedaug. Beikėtų dar 

tuviams mažai garbės tedarė.Jninti, jog uniformas basket-

žukas žmogelis mūsų vargo
ninkas, bet balseli turi dide-
i;>> 'r*3W 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyrius laikys savo 
susirinkimą 22 rūgs. šv. Ąnta 
no parap. mokyklos kamba- stojome į darbą. 

ball reikalingi buvo įrankiai, 
uniformas ir visi dalvkni. Ži-

w 

noma, kuopa turėjo remti; ka
išo je pinigu mažai; turėjome 
rasti būdą, iš kur sugriebus 
skatiko, idant sutaisius visa 
ką ir pasirodyti, kad jau mes 

ball tymui tapo nupirktas 
sporto sekcijos rėmėjo, da-

! 

D A K 
Telefonas Boulcvard 1838 

Dr.SABrenza 
4*08 SO. A6HXAJTD A V E N U E 

Chicago, IU. 
Vai . : 9 r y t o iki 12 piet : 1 p o 
• t a t iki S po piet , 8:8© vak, Iki 
3:80 vak. 

^ — • • • • • • • • < > — — — — ' 

T A R A I: 

Tel. Boulcvard 05S7 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Va landos n u o 8 ik i 12 dieną, nuo 
• iki 8 vai . vak. Kedėttemto M O 

8 H d l vai . p o pastą. 
• i m * 

DU. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ava. 
Telef. Lafavctte 4144 

20 metu Prityrimo 
Akiniu pritaikymo m e n o 

f 

T e l e f — a See iey 7439 

0r« J. M. Feioterg 
Gydo special iai visokia* vyrą ir 

moterų ly t i škas l i ga* 
2401 Madison Street 

E a m p , VTestern Ave. — Chicago 
Va landos : 2 — 4 p o pietų ?-

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obe-J 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

I8IMA TOHSILOT-. 
1)—lte marinimo, 
3)—lie |wilio ir be t>k»usin<>, 
3)—Be kraujo, 
4)—Be jokio pavojam* sveikatai, 
5) — I'ariJMitai nrre4kk% «irrti, sa 

li tuoj valgyli, ir grali eki i 
a*rbo. 

Pugrydo *Oall-8tone«' (akmrni* tulžyje) 
ir akmeuįt* M topai o i>a«lėie be o-
perauijes, au tast UJuomi* moks
liškomis prirmonėmit* bei raistais. 

Apkurtaniem* Mi«rraima girdėjimą. 
Gydą visokiaft Ilgam |ta«ekmingni, ir jei 

yra retlfala * daro oiterarijas. 
l*rofe*ijonalį patarnavimą teikia savo 

• M M 

, 1411 So. 50 Avt. Cicero, UI. 
I Ofi#ns atidarytas: kasdien nuo t vai. 
m po piet ik! a vai. vakare. 
g yedjotiotaiit ir aeredotai* ofisas aada-

f—t vak. j 

Tel . Boulcvard 2140 

Dr. A. f. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
CJtfcago, HL 

l. rytas. 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galvą T 
Ar jūsų a k y s ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti T 
Ar skai tant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaiš ta ga lva? 
Ar matote kaip U plukančlus 

taškus 
Ar atmint i s po truputj mažėja? 
Ar akys opios šv iesa i? 
Ar Jaučiate kaip ir smil t is a-

k y s e ? 
Ar yra balta dėmė ant r o k u ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas a k i s ? 

DR. JAN J. SMETANA 
A K I Ų SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave . 

K a m p a s 18 g a t v e s 
Ant trečio augšto virš P įa t te ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir IT 
Valandos: nuo t ryto i k i 9 vak, 

Nedėl iomis uždaryta. 

PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Ka lbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle R a š y m o 
Prekybos Teisių 
Laiškų R a š y m o 
8. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 

Pil lctystėa 
Dailvašystės 
Gramatikos 
Retor ikos 
Literatūros 
Et imalogi jos \ 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fis ikos 
Soctologijos Geografijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 4 p o pietų, ir 

n u o 7 iki 9:89 vai. vakare. 

Amerikos Lietoviy Mokyklai 
8108 So. Hal*tcd St. Chicago, M . * 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Tel. Blvd. 9841 

A. KAIRIS 
Murimo ir budavoj imo namu 

G E N E R A L I S 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
3352 So. flalsted Street 

e n i e a g o , Iii. 
H o m e 

3358 L o w e Avenne 

rBRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

ICalavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 S 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, IU. TeL Yards 7282 

B*-

• 
SIUVfiJAl 

iNEMETYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužiua. A t 

neškit pas m u s savo senus s iutus 
ir overkotus tai mąp &tnaujkame. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

i 

1« • • • w • • nm**m*m wi 

J. P. WAITCHES 
L a w y c r 

LEETCVIS ADVOKATAS i 
Dlen.: D . 614—518—197 H. Dear-
b a m f l g , I X . R a n d o » j i §Mi 8fw9 
Vakarai* 10717 Indiana Ave.; 
RoanUnd raL Pnl lmaa 8877 •* • • • • » m* 

fn 
IJAGOBSON R00FIN6 

GO. 
General Roof ing Contractor 

Visi s togai egzaminuojami 
aprokavimai duodami veltui. 

1 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 

( 

f 

Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 6 . A s M m d Ave . 

ValaaAM.- idi 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 piet 

l 

Tel . Boulevard 8888 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJ AM 

CHTRUBGAS 
8887 4 % y ^ f ^ l f t l l l l 
VaJandoa: • — 1 8 i i ryto. 
Vakarais « u o 7 Ud t 

f Į r m j O OFIAAS* 
1143 South 48 - ih A v e a m 

Telef. Oloero 4878 
VaLand.: t — « . ! • • . r. kMdien. 

Ui A r n l n l f ! • ir DataKČiAMŠ "*»* 1 
f « 8 t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

)flso Te l . Boulevard 8689 
Reaid. TeL Drese l #101 

DR. A. A. ROTH 
R L 8 A 8 GYDYTOJAM TBL 

CRTRURGAS 
• p e d a l l s t a s Moterišku, Vyrtiku 

Va lko ir visu chronišku ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Haistsd St 
Kampai Slat Str. 

Vai.: 1—S po piet. 7—8 vak. Nad. 
ir #ventadieniais 10—12 d. 

OR, CHARLES SEGAL 
Ferkėla Po 

4729 S. Ashland Ave. 
. SPKCUAUSTAS 

1 

Ir Wjrų Ugų 
TaL: ryto nuo 18—18 n u o 1—4 
po p is tu: Aao 7—».«• 
NedeUomis: 16 Iki 18. 

i i 

i TeL M*T fra*. Ganai 1118 

D l P. Z. ZALATORIS 
lMmįsūjdyteju Ir 

vulTTirfifU 

; 16 ikJ 11 i r t 8 ; 1 Iki f 
"#6* P*6v^j 8 la i 

• 0ą^lMUM.ę <•>.<•> 
t Takara 
« » • » • • • • • § ! 

DR. SERNER, 0 . 0 . 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis! 
Jeigu kenti ga lvos skaudėjhną, 

jei turi akių uždegimą, j e igu a k y s [ 
nuvargę, si lpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ate ik pasitarti . 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare . 

Nedė l iomis nuo 10 ik i 12 

3333 South Halsted Street 

DR. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIET L VYS AKTŲ SPECIALISTAS 

Pa lengv ins visu, 
akių t e m p i m ą 
kas yra priežas
t imi skaudėj imo 

galvos, svaigulio, ap temimo , nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos a k y s katerak-
to, nemieg io ; net ikras ak i s J dedam 
Daroms egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias kla idas . Akiniai pr i - į 
taikomi telsngai, toli Ir arti m a t a n 
t iems pagelbsta. Sergėki te s a v o re 
gėjimo ir va ikus e inančius m o k y k 
lon. Valandos: n u o 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
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Armitage 6103 

tr 

Mes taisomo senus ir dengtame 
naujus stogus visokios rtjšics. 

H u s u t rok a i vaZtuoja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Darau Ant Užsakymo Visokiu 

Madų 
įvair ių Materijų 

ž ieminių ir Rudeninių 

Kreipkitės Pas Mane 
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 

Patenkyti 
Taipgi 

Taisau, Valau ir Prosinu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicago, IU. 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

i 2011-13 W. Division Str. 

VTelefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
| Generalis Koutraktorius, 

statytojas ir senų namų 
taisytojas. 

2319 West 24-th Street 
Chicago, 111. 

J N a m u s Nežiūrint Kur Gyventum 
Valom visokios rųšies vyrų ir 

• o t e m skrybėles 

Padarom darbą greitai, 
Pigiai, gerai 

U. S. CLEANEBS AND 
DYERS 
Savininkas 

W, G. N O R A K 
2210 W. 22-nd Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Rooseve l t 1888 

TeL Dearbom 4788 
JOSEPH C. SOBOL 
UJETCJVIS ADVOKATAIS 

Saite 1518 Ashland Bleck Bidg. 
158 IT. Clark St. Chicago, m . 

Residencija 
2841 W . SS PI. Tel. Canal 8588 

4 1 

• * • • » 

i » m « i 
Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 

4 

Maliavojimo Kontraktorius 
ĮDaŽŲ ir Poperos Krautuve 

' 1 J 2888 SO. LEAVJTT STR. 
B • • • • • • • • • • 

\ 

mm 
| T e i . Lalayrt te 4228 

P L U M B I N G 
| & a i p o lietuvys, l ietuviams vlsadosl 

patarnauju kuogeriauslal 
M. YTJ5EA, 

S228 West S8th Street 

,/ ' • ' " fr 
Dr. Chiropractor ir 

Akuserka 
ANIELĖ KAUSHILLAS 

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias l igas vyrų, moterų ir vai
k ų . Kurie sergrate kreipkitės, o 
rasite pagalbą. Patar imas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel . T a r a s 4851 

8252 So. Halsted St. 
• M , r* 

• / 

H* 

Telefonas Canal 0810 

PLUMBING 
Geriausias plumeris , darbą at-

Įl lieku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMAS HIOGINS 

3818 So. Oakley A v e Chicago, 

1 

J. MILKE VICZ 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio , 
Siutus ir Overkotus del 

vyru, 

Patyręs 
20 metu ant šito darbo. 

Meldžiu Lietuvių ateilanky
ki te busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

/ MILKE VICZ 
LIETUVYS SIUVĖJAS 
870 U'cst 18-th Street 

Chicago, IU. 
Telef. •Canal 0884 

1 B A K T Y S 
j PIRMOS KLIASOS LIE- I j 

TUVYS KRIAUCIUS 
Turiu už garbe praneSti visuo-i 

mene i ypač savo tautiečiams Lie- ] 
tuviams kad aš padidinau stocka • 
savo kriaučlškal įstaigai, ir da - ' 
bar turiu didaiaasia pasirinkimą 
rudeninių Ir žieminiu materijų, 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STA1LŲ i 

u ji 
Padarome ant užsakymo geriau

sia ir pigiausia taipgi, 
Valom, Pros inam ir Ta įsom 

J. B A K T Y S 
3249 So. Halsted St. 

Chicago, IU. 
Tel. Yards 8440 

įJ į » « > 4 » • » • • * ^ * ' 

P' l UI 
DR. P . SIMAITIS 

Naprapathį 
Gydau pasekmingai širdies ii-1| 

gas, sugedusius vidurius, pal iegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliestnų; 
nesi lpnindainas jų vaistais. Šiaip 
jau tonsilius, penesaide, akmenė
l ius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos ir maist inės 
chemijos būda gydymui (.išgydęs 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sve ikas ir ilgai gyventum) . 

Vai. 1 iki 4 po pietų. « iki 8 
vakj Nedėl ioms po sutartį. ' 
Ofisas 4859 S. Ashland Avenue 

!1 '"IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII | | | | | | | | | | , | | , , , , , , , , M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

CICERO TAILORiNG COMPANY i 
i 

i 

PATYRC LIETUVIAI SirTViUIAI 
Pranešimas Visiems lietuviams 

Užlaikome didžiausia Jinija įvairių raflleiii-
nių ir žieminiu materijų. 

Siuvam Ant Užsakymo 
Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Mūsų Darbas Visados Augštos Rnšies 

Kreipkitės pas rfro« <iW ^ero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

$įviimikmi 

JOHN L BAfiDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 8ont«i Dearbom Street 
ROOM 8688 TBIBCJVB MUKI . 

Telefonas B e n d o l p h 8381 
Vakarais: 2191 West 22 St 

Telefonas Oanal 1887 

S. W. B A N £ S 
A D V O K A T A S 
88) W. Monroe Street 

R o o m 804 — Tel. Randolnh 
VaL. N u o 8 ryto lkl 5 po pieta 
Va*arate 8808 So . Halsted s«r 

Telef. Yards 1818 

• * ^ 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan Sta lo Banko H ame 
8801 W. aand St. TeL Oanal 8888 

V« 

Telef. Central 4411 

KASIMIfi P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 Ji. D e a r b o m Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėl iomis 8 iki 12 
Resid.: 8823 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1818 
Chicago. 

HELEN BELMEN JEERY 
IiBETTJV* ADVOKATft 

4454 South Western Ave. 
Telefonas La/ayoOe 4888 

Valandos: Kuo 7 Iki 8 vakarais, 
N u o 2 iki 8 Suhatotn po piet. 

r 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
R o n m 1117 — 1122 

127 K. D e a r b o m Str. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą; 
of ise "Naujienų" name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

Panedėl io vakare: 
4001 So. Marshfkld Ave. 

* 

JOHN KUCHINSKAS 
LIKTU VIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. art i Jje&\itt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: t ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 4 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lalus. Namus . Karmas ir 

1 Biznius. Skolina Pinigus ant pir
m o morgiclaus lengvomis ia lyfo-
mla. 

A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle s t Eoom 2061 
TeL Randolph 1084 VaL a u o f - B 

VAKARAIS: 
8801 & Halsted st. TeL Blvd. 8778 

v. v apart Panedėl io tr 
Pėtnyftoe 

Y. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

29 South La Salle Street 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4881 

L 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso . S u m ū s ų 
pleitom gai l ina valgyt i kiečiausią 
maistą. Garantuojame v isą s a v o dar
bą, ir žarnas nrasu kainas . Sergėk i t e } 
savo dantis , k a d nekenktų $am ^ 8 * 
katai . 

1845 W e s t 4 7 - t h Utteet 
KetoU Afihlaod Ave. . 

PRANEŠIMAS SERGAN-
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias Įkas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais eydymo budais. 

Atsilankrkite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

JJ& Ąataū H4>U) 
Vai: įTOF^irto iki 18 cw-
ių ir nuo 5 iki 8 vakare. 
'mmĘmmąmmmmmmmmmaįmmmmmmmmmmmmm 

T. BARTKUS IR j . K U L M A S 
IIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIMIIIli 

s l i T e L Central 8200 

S 4837 VVest 14-th St. ^nd Thm 
g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

1 ' • ' VI ' ' • , i 1 8 

CHAS. K. K f l O S A l T I S 
PATYRCS LIETUVUT KEAU^IUg 

Vyrų ir Mottm Ssiių toįvėjas 
OVERKOTUS JJt SIUTUS 

Padarome ant užsakys gp&.iMi ir pigiau. 
Atliekame darbą kogesriaųsia už visiems prieįnamft | 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujjuuuae Senoe. 

CHAS. K. m«siin$, 
2337 Sp. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Chicago. 

Į t — f f I I M 1 I I I J S I J H I I I • *JK»WM*mm 

STASULANI 
A P V O A T 
Vidurmlestvje Ofisas: 

L CShlcajro Tempte B ld c 

Vlmmhmgton t . 
OC8MW: Panedėl io vak. 

j 1314 8. Cicero A v. TeL Cicero 8088 
Į B I U D G & P O R T OMaas: K h a i š vak. 

f. BoJeted *t . TeL akNL0T87 

Remkite tuos praitsiJMa-

naši «tj "D«uf«". 
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10,000 DOL Už SUGA
VIMA. 

sėjo visoje Amerikoje. Nega
na, kad jie supliekė visus ty
mus Chicagoje ir jos apielin-

jChicago Title & Trust Co. jkėje,bet nuvažiavę už šimtų 
paskelbė, kad ji išmokėsianti 'mailių. supMekė Homesteadie-
10,000 dol. dovanų tam, kurs 
" grąžinsiąs šion jurisdikci-
jon" žinomą pragaišusi advo 
katą Leo ^Koretz, kurs nusu
ko nuo žmonių keletą milionų 
dolerhj pardavinėdamas nie

kam vertus žibalo šėrus. 

SUSIŽEIDĖ IR AREŠ
TUOTI. 

Du vyru su viena moteriš
ke pergreitai važiuodami au
tomobiliu smogė State gatvės 
tiltam 

Visi trys sužeista. Priede 
policija visus areštavo už 
" nepriderama/' apsiėjimą. 

SUSKALDĖ "SEIFUS." 

Plėšikai suskaldė "seifus" 
ofisuose: Prudential Life In
surance Co., 4750 West "VVa-

shington boulv., ir Eoyal 
Blue Store, 1220 Xo. Peoria 
str. 

Pranešta, vienur ir kitur 

cius, pagarsėjusius toje apie-
linkėje ir atnešė garbę - vai
niką visai Chicagai. Dabar 13 
kuopos tymas laimėjo čiampi-
jonatą netik Chicagoje, bet vi
soje Amerikoje lietuvių tarpe. 
Ta garbė priguli visam 13 kp. 
tymui, bet labiausiai S. Pau-
likui. Jis su savo geležmė ran
ka nuveikė visus savo konku
rentus. Visi tymai arba žy-
musnieji asmenys pripažino, 
kad S. Paulikas vienas iš ge
riausių metikų tarpe lietuvių. 
Garbė Vyčių 13 kuopai turėti 
savo tarpe tokių gabių meti
kų. 

Žiemos sezonu rengiama su
tverti basket-ball tymą. Jau 
daugelis žaidėjų užsiregistra
vo ir tikimės, kad ir su bas
ket-ball stosim pirmoje vieto
je. 
Vyčių darbuotė. 

L. Vyčių 13 kuopa sutrau
kė veik visą Town of Lake 
jaunimą po Vyčių vėliavą. 
Jaunimas prigulintis prie šios 
draugijos daug ko išmoksta, 

dol. 

Chicagoje daugiaus, negu 
visame pasauly, pagaminama 
kramtymui gumos. 

IŠ TOVVN OF LAKE 
PADANGĖS. 

. o vpac lavinasi draugiškumu, piktadariams tekę apie 5,0001. Jr ; ° 
*~ ' i r mandagumu. 

Vyčių 13 kuopa rengiasi 
prie naujo darbo, tai yra prie 
mažų ji} Vyčių organizavimo. 
Dešimts metų sukaktuves. 

Šiemet sueina dešimts metų 
13 kuopos gyvavimo. Dėlto 
rengiamos didelės iškilmės. 
Viršminėtos iškilmės Įvyks 
per Naujų Metų vakarą. 
Šokiai. 

13 kuopa turėjo labai daug 
išlaidų siųsdama atst. į Vyčių 
12 seimą į Homestead, Pa. Šį 
rudenį rengiami šokiai spa
lio 12 d. 1924, School Hali 
svetainėj 48 ir Honore St. 
Išrinkta rengimo komisija: P-
lė S. Prrkelaitė, O. Pašakarnai-
tė, Pr. Durša, A. Durša ir A. 
Stirbis. (Bus daugiau). 

Senas draugas. 

Priėmimas atletų ir delegatų 
iš 12 L. V. Seimo. 

Šis priėmimas įvyko rugsė
jo 3 d., Davis Sąuare Parkos 
svetainėje. Narių ir svečių 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Visį laukė ką nors nepaprasto 
išgirsti iš delegatų ir atletų. 
Vytis Al. Panavas paaiškino 
vakaro tikslą ir paprašė atle
tų ir delegatų atsisėsti prie 
papuošto stalo. Delegatai davė 
pranešimus iš seimo. Šiemet 
net keturiolika 13 kps. dele
gatų buvo Vyčiu, seime. Tai 
istorinis įvykis. Neivienam 
Vyčių seime dar tiek tryliktos 
kuopos atstovų nebuvo. Nors 
kelionė pusėtinai tolima į 
Homestead, Pa., bet keli na
riai susitarę savo lėšoms, au
tomobiliais, nuvažiavo į sei
mą. Tai yra P. P. Sedemka, 
P. Kažakas, K. Baltrikauskas 
ir V. Kukštalis. Visi viršmi-
nėti asmeiii daug yra pasi
darbavę Vyčių 13 kuopai. At
letai gavo perkvietimą daly
vauti rungtynėse per seimą la 
bai vėlai. Ant greitųjų susi
organizavę nuvyko i Homes-
teado. Jų kelionė buvo apmo
kėta, bet valgis, guolis ir nuo 
darbo pasiliuosavimas per 
tris dienas, tai visa 
iš savo kešenės turėjo padeng 
ti. 13 kuopa yra labai dėkin
ga ir delegatams ir atletams 
už jų taip didelį pasišventi
mą. 

Toliau ėjo kalbos. P. V. 
Stancikas, Vyčių tėvas, pasa
kė karštą prakalbą, raginda
mas Vyčius nenuilstomai dir
bti. P. J. Parkauskas, Vyčių 
rėmėjas, taipogi išreiškė nuo
širdžius linkėjimus Vyčiams, 
o ypač* tymui. 
Sportas. 

Towii *f Lake tymas pragar 

P A R D A V I M U I 
ANT PARDAVIMO B a r t a m e (barz 

daskutykla) gražioj vietoj lietuvių 
apgyvento j yra 3 krėslai. Storas ir 6 
kambariai pagyvenimui leasaa an t 3 
metų randa nebrangi, biznis geras. 
Priežastis pardavimo išsikeltų į ki
tą, vieta. 

1807 West North, Ave. 
Chicago, 111. 

PLAYER — PIANAS 
Ant Pardavimo 

$250 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar 18-
mokesčials. In storage 

1722 South Ashland Ave. 
Chicago, m. ' 

Tel. (anai 2655 
a J. PANSIRJfA 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

ItOl S. Halsted St , Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J risas 
miesto dalia 

J Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijom 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus pertai i mo. 
Šokančių, traukančių, į padūkino* 
varančių akauamų, kuomet akaud* 
dantį, diegia auti ar skauda galvą, jai 
nepainialini apie 

Įreg. S. vrPat. Ofls*. 
tuojaus ir negadinda
mas laiko Juomi p«ji-
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa-
lenrrinimą. 

Nei riena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos iių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbaiea-
klio. 
F.AD.WCHTtt*CO. 
104-114.S*. 4 * Saast 

J 

••r.^vv.*. 

. 

i ' ' I < 

Panaikina Extra 
m 

' • 

amas 
Nuo dabar 5 pasažieriai 

gali važiuoti Yellow Cab už ta pačia 
kaina kaip kad ir vienas važiuoja, šis įeina į 
galę tada kada daugiausia žmonės važinėja tax-
ieabs ir kuomet jos reikalingiausios žmonių pa-
tarnavimui. 

• 

. Natūraliai, šis yra tiktai 
išmėginimas. Mes negalime iskalno ži
noti ant kiek tas padidins mūsų biznį. Daugis 
biznio tai tikrasis gyvenimas taxica>b biznio. 
Be daugio nieko negalima padaryti. Jeigu mū
sų biznis pasidaugins žinoma, kad mes galėsi
me tas kainas palaikyti. Jeigu ne, tai ir vėl 
mes turėsime su jumis kitaip kalbėtis. 

Musų vėžėjiai labai yna užsi intere
savę šiuo dalykų. Jų pragyvenimas priguli ant kiek jie 
biznio gali gauti. Bet jie su mielu noru sutinka šj dalyką pamėginti 
ir pažiūrėti kaip žmonės šį dalyką sutiks ir ar jie mokės j} apkai-
nuoti. Jie žino taip kaip ir mes kad jeigu biznis pasididins, tai 
pragyvenimas yra užtikrintas. 

• 

Tai pirma karta cab -
histori jo j kad augštos ryšies finansiška 
korporacija yra mėginus nužeminti savo kai
nas taip žemai. 

. 
• 

• 

• 

Sis pranešimas turi būti 
labai gera naujiena yisiems. Jus norite 
musų patarnavimo — jus norite musų syste-
mos - - jus norite musų prityrimo --- jus nori
te musų apsaugos ir musų vežiotojų. Kuomet 
mes padarome taip žemas kainas, tai nėra dau
giau ko reikalauti. 

Taxicab situacija bus tokia: Nėra 
nei vienos organizuotos finansiškos atsakančios kompa
nijos Amerikoj kuri važinėtu už mažiau kaip 30 centu už mylia, gi 
sulyginus musų kainą, 20 centų už mylia, tuomet nėra skaitliuojama 
ui extra pasaiierius. Kaipo pavyzdys sakysime kaina New Yorke 
ir Philadelphijoj yna 40 centų ui pirma mylią, paskui 30 centų už 
kiekviena mylia. Musų kaina yra 45c. už pirma mylią, paskui 20 
centų už kiekvieną mylią. Boston, Cleveland, Detroit, San Francis-
co ir Los Angles skaitliuojama po 20 centų už mylią gi 20 ir 25 cen
tų už extra pasažierius. Taip kad musų kainos ne vien Amerike, 
bet ir visam pasaulyje yra žemiausios. . 

Mes pasitikime kad šis 
musų kainų numažinimas susilauks 
tūkstančius naujų taxicab važinėtojų — tas 
paskatins žmones važinėtis ~ žmones susitarę 
galės važiuoti į teatrus, pokilius ir iš darbo 
su taxic?abs nes kaina tokia maža. Kuomet mes 
tik numažinome kainas tuomet mes susilaukda-
vom didelio biznio. 

S\s interesingas faktas 
turėtų jūsų domę patraukti - nes ge-
riausia pasekmin^iausia cab kompartija duoda 
jums savo patarnavimą už gatvekarių ir motor 
coach minas nežiūrint kūd jome važiuos trys ar 
daugiau žmonės. * 

Mąstantis žmogus visuomet šauks Yellow 

Yellow 
Cab 
Co. 

Thone Calumet 6000 

•BMMB 
• y. j»*-'*m! ' * 
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1 PARDAVIMUI * 
DIDELI BARGENAI 

Aš ESU ĮGALIOTAS CEN
TRAL TRUST KOMPANI
JOS Iš CINOINNATI, OHIO 
parduoti balanca 34 lotų kurie 
randasi Archer ir Kostner Av. 
apielinke; kiekvienas lotas y-
ra 30 pėdų x 125; KAINA 
$280.00; Išlygos $25.00 Cash; 
balancas po $5.00 į mėnesį. 
NEPRALEISK ŠIOS PRO 
GOS. Atsišaukite VaistynS 
Archer & Kostner Ave. Musų 
agentas jums parodys šiuos 
lotus. Geriausias bargenas ko-
kis yra siuolmas. 

REAL ESTATE 

lYOl South Union Avenue. 
Didelis namas turintis 6 fla-
tus; randos nesą suvirs $60.00 
į mėnesi. Kaina tiktai $4,200. 
Išlygos $700.00 cash balanca 
ant lengvu mėnesinių išmokė
jimų. 

3808 Wallace Street. 6 kam
bariu namas; Kaina tiktai $3,-
800.00. Išlygos $500.00 cash; 
likusius lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais. 

$25.00 cash? $5.00 į mėnesi 
nuperka didelius V2 akrinius 
lotus Lyons ant Joliet Avenue 
arti Ogdėn Avenue. Kaina tik
tai $750.00. Pasi matykite su 
agentu Mr. John Sindelar Og-
den Avenue arti Joliet Ave
nue, Lyons, UI. 

2 nauji 5 kambariu minga 
lows, galima tuojaus išrenduo-
ti. 5428 West 31 gatvė ir 
5429 West 30-th Place. lotas 
60 pėdų x 125. Furnace šiluma 
ir viskas moderniškai^ Įtaisy
ta. Pastogėj yra užtektinai vie 
tos taip kad galima pataisy
ti Į gyvenamuosius kambarius 
10' minutu pekšeiam eiti j 
Westem Electric Co. Kaina 
tiktai $7,300.00. Raktus gali
ma gauti 5424 West 31 Street. 
Musų pardavėjas bus prie na
mo visa diena nedėlioj. 

VIRS PADUOTOS PRO 
PERTES TUKT BFTT PAR
DUOTOS Prieš SPALIO^. 
Norint pilnesniu informacijų 
atvažiuokite arba rašykite se
kančiu adresu: 

FRANK J. PETRU 
1443 West 18-th Street 
Arti Ashland Avenue 

Telef. Canal 0806 

ANT PARDAVIMO 
52 nauji 2 flatų namai sta

tomi ant 52 ir Peoria. Pirk da
bar, gali sutaupyti mažiausia 
$1,000 ant namo. 

5 ir 5 kambariu namas $14,-
500.00. 

6 ir 6 kambariu namas $15,-
500.00. 

Viskas aržuolų trimuota 
karšto vandens šiluma -(su 
dviem atskyriais boileriais) 
shower vanos, prosijimui len
tos, pleistruotas beismentas ir 
tt. viskas aukščiausios kliasos 
$4,000 cash likusius kaipo ran 
da. Klauskite 

MR. PROCK 
5206 So. Peoria Street 
KAB~TURl"$4700O.00 

Pardavimui 3 flatų krautu
vė po 4 kambarius flatas. Pe
čiais apšildomas. Renda neša 
$200.00 i mėnesį. Parsiduoda 
už $14,500.00 Įmokėt cash 
$4,000.00.# Likusios mėnesiniais 
mokesčiais. 

C. H. LYONS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 
Tel. Prospeot 9163 

vr &t 

ICRSUROMSKISm 
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!EAT 

IT Perkam, parduodam 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba^ atliekam greitai, 
pigiai ir geraL ; 

Kreipkitės: 
5352 So. Halsted Str. 
| Tel. Boulevard 9641 

» • 

IBUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

[yra laiko išsirinkti gerai 
[vieta del gyvenimo arti 
~ rąuette Park ir šv. Ka Į 

iero Vienuoline 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti, 
[mainyti ar budavoti 

Kreipkitės pas 

Z: Ši MICH E vi c L &CO 
mifciir/Ts 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

NORĖDAMI 
PIBKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

SOS W. 35111 SI. Chtcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

k'aseknungM siunčiam pinifiia ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

f? 

E, J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rq§ies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa-; 
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

ReskJeneijofl Tel. ' Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, 111. 
Pa ta rnau ja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
219* l 

• 
r 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO pool 

rodm ir cigarų krautuve, ge
roj vietoj biznis nuo seno iš
dirbtas. 

1821 W. North Avenue 
Chicago, SI. 

1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

lance IJcensed Emb, 
F. B. Paktcs 

=J 

Užsimoka garsintes dienraš
ty " I ^ u g e " . 
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G. SKOBY PATYRĘS LIETU- f 
VIŲ SIUVĖJAS | 
OVERKOTUS IR SIUTUS 5 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 
Rudeniniu ir Žieminiu Materijų 

Kainos Prieinamos, Pa tarnavimas 
Mandagiausias 

\ P 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY 
s* 

2150 So. Hovne Ave. Chicago. S 
T«L Canal 70S1 
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